
    
EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT  

NIEUWSFLITS – NOVEMBER 2022  
WOORD voor de MAAND  

Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, 
die het licht tot duisternis maken en het duister tot licht, die van 

zoet bitter maken en van bitter zoet. Jesaja 5 vers 20 
-------------------------------------------------------------------------------- 

EXPOSITIE KERKEN EN SLAVERNIJ 20 november t/m 20 december                                                          
Na de kerkdienst op zondag 20 november, zal deze expositie 
officieel geopend worden in onze kerk. Vanaf 21 november is 
deze expositie elke maandag en woensdag te bezichtigen van     
11-15 uur, en eventueel op afspraak, dan graag opgeven via 
info@ebgu.nl. Daarnaast bieden wij het volgende programma: 
Vrijdag 25 november, 19.30 uur. Lezing: ‘Rol van de kerken in 
Utrecht’ door theologe Janneke Stegeman. (in 2016 gekozen tot 
de 1e vrouwelijke theologe des Vaderlands). 

Vrijdag 2 december, 19.30 uur. In gesprek met Roline Redmond, 
schrijfster van het boek De Doorsons. Zij won met haar boek dit 
jaar de Brusseprijs.  

Vrijdag 9 december, 16.00 uur                                                    
Wandeling langs de sporen van Slavernij in Utrecht met 
aansluitend een maaltijd (Anitri Beri) in de Jeruëlkapel. Voor deze 
activiteit kunt u zich opgeven via info@ebgu.nl t/m 5 december. 
Voor de maaltijd wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd. 

 

  
  



 
Vrijdag 16 december, 19.30 uur  
Een gesprek met Mpho Tuto (dochter van Desmond Tuto) en            
2e kamerlid Don Ceder.                                                                            
Entree voor de expositie en avonden is gratis. Een vrijwillige 
bijdrage is van harte welkom! 

KORTING OP ENERGIEREKENING VOOR DE DIACONIE                                                                                            
Alle huishoudens krijgen 190 euro korting op hun energie 
rekening voor de maanden november en december. 
Broedergroep Gideon kwam met het idee, voor hen die deze 
korting niet echt nodig hebben, om het bedrag of een deel ervan 
te schenken aan de Diaconie van de kerk. Zo kunnen we anderen 
die het financieel moeilijk hebben helpen. Wat een prachtig idee! 
Doet u mee? U kunt uw bedrag storten op rekeningnummer          
NL81INGB0007850518 t.n.v. Diaconie EBGUtrecht o.v.v. 
‘Energieactie’. 

OPROEP SCHOONMAAK                                                                          
Wij hebben een grote schoonmaakdag gepland op zaterdag 26 
november vanaf 11:00 uur. U kunt zich opgeven bij br. Johan 
Menig. Tel.06-30335753. Na de grote schoonmaak, zullen we 
gezamenlijk een hapje eten.  

JERUELWANDELGROEP – EEN NIEUW INITIATIEF                                                                 
Vanaf woensdag 16 november om 13.00 uur wandelen wij 
wekelijks een uurtje. We vertrekken vanuit de Seniorenflat aan de  
Vlindersingel (Leidsche Rijn). Doet u mee? Kom dan woensdag 
rond 12.30 uur. 

EEN BEZOEK OF GESPREK MET DE DOMINEE?                                                                               
Maak gerust contact met haar voor een afspraak.                           
(Telefoon / Whatsapp 06-54738139 | Email: r.doth@ebg.nl)    

Informatie: www.ebgu.nl | email: info@ebgu.nl  


